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gen.
sing.
pl.
vet.
N
USL
määŋg.
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ns.
m.
t.
gl.
a.
c.
a.c
v.c

VUÄNÕÕZZ

gene iv; gene ivi
singularis; õõu lååkk; yksikkömuoto
pluralis; määŋgailååkk; monikkomuoto
jieʹllitaalkâs õđ; eläinlääke ede
Njuõʹ jäuʹrr, Nuor järvi
uʹcc sääʹm-lääʹdd sääʹnnǩeârjaž; pieni kol a-suomi sanakirjanen
määŋgailååkk; pluralis; monikkomuoto
monikkomuoto; pluralis, määŋgailååkk
nuʹ ceälkkum ~ ciâlkkum; niin sano u
musculus, teäʹǩǩ, lihas
tendo
glandula
ar kula o
canalis
atrium cordis
ventriculus cordis

LÄÄʹDDǨIÕLL

SÄÄʹMǨIÕLL

LATINAǨIÕLL

A
ais n
aivohermot (12 kappale a, mon.)
aivokalvo
aivokuori
aivokurkiainen
aivolisäke
aivot
alahampaat (mon.)
alahuuli
alakon , etujalan porolla
(vet. etusääri)
alaleuanluu
alasin(luu)
alavatsa, mahan alapuoli
alkulima
aor a, valtasuoni
aor aläppä
arpi, ihon epätasaisuus
atlasnikama, kanna ajanikama

aaicânj
vuõivâšn-nieʹrv (määŋg.)
vuõivâšncuõʒˈʒ
vuõivâšnkõrr
hemisfääʹr
vuõivâšnlââzzõs, hypofyys
vuõivâšn (määŋg.)
vueʹllpääʹn (määŋg.)
vueʹllpõõus
vuârgg

nervi cerebrales
meninx (pl. meninges)
cortex cerebri
corpus callosum
hypophysis
cerebrum
labium inferius
metacarpus

käiʹbbtäʹh , vuâlltäʹh , vuâllõs
vuâlažtäʹh
vueʹllčåuʹjj
plasma
moorâs, väʹlddväimmsuõnn
moorâstõõvâs
uʹrmm (muâ )
atlas, piõddrõstäʹh

mandibula
incus

njuõckkčoodd
čuämtõsteäʹǩǩ
ouddpääʹnn ~ õuddpääʹnn

vagina, cunnus
musculus trapezius
dens incisivus

plasma
aorta
valvula aortae
atlas

E
emä n, naisen häpy
epäkäslihas
etuhammas; etuhammas
märeh jöillä
etujalan polvitaive (porolla)
etujalan yläosa (porolla)
etujalka (eläimellä)
eläimen etujalan yläosa
etummainen sahalihas
eturauhanen
etusormi
etuselkä; (eläimen tai ruhon selän
etuosa)

ouddjuelʹǧǧkõõddâr ~
õuddjueʹlǧǧkõõddâr
čuämtõsnoorâs
ouddjueʹlǧǧ ~ õuddjueʹlǧǧ
ouddjueʹlǧǧmaaʹdd ~
õuddjueʹlǧǧmaadd
oouʹdmõs ~ õõuʹdmõs jeäʹr -teäʹǩˈǩ/
palddteäʹǩˈǩ
ouddrähss ~ õuddrähss
čuõjjiǩ ~ čuõjjâǩ
ouddseäʹlǧǧ ~ õuddseäʹlǧǧ

m. serratus anterior, m. serratus
lateralis
prostata
index, digitus secundus, digitus II

H
haima
hajurauhanen
hammas
hammaskiille
hammaskuoppalisäke, hammasvalli
hammasluu
hampaan juuri
hampaiden väli
har a
har alihas
hauislihas

čåuʹjjčolggrähss
õpssrähss
pääʹnn
pääʹnnkõrr
pääʹnnčårr
pääʹnntäʹh
pääʹnnvueʹddes ~ USL -vuâʹddes
pääʹnnkõskk
aʹrddi
aʹrdditeäʹǩǩ
puäʹsǩǩteäʹǩǩ

pancreas
dens
processus alveolaris

musculus deltoideus
musculus biceps brachii

hengitys
henkitorvi
hermo
hermosolmu
hermosto
keskushermosto
hikirauhanen
hikirauhasen ehyt
hius, hiuskarva
hiussuoni
huuli
ylähuuli
alahuuli
hyaloidikanava
hännänpää
hännän tyvi
häntä (ei kuitenkaan saparo)
häntäluu
häpyhuulet
pienet häpyhuulet
isot häpyhuulet
häpykarva
häpykarvat (mon.)
häpykieli
häpyliitos

vuõiŋŋnjõs
ǩieʹǩˈǩrem (N)
neäʹrvv
neäʹrvvčuõlmm
neärvas
kõõskõsneärvas
piustõkrähss
piustõkrääuskanaal
vuõp čâʹlmm
vuõp suõnn
põõus
pâʹjjpõõus
vueʹllpõõus
hyaloiddkanaal
seiʹbbǩieʹčč
seiʹbbmaadd
seiʹbb
piõjjântäʹh
kunnjpõhssâm
siõm kunnjpõhssâm
jõnn kunnjpõhssâm
siõpˈp
siõpp (määŋg.)
cenn-njuhččâm, klitoris
čõõnnitääutaž

respira o
trachea
nervus
ganglion
systema nervosum
systema nervosum centrale
glandula sudorifera

õlŋŋ
leʹšǩǩ
ââʹss, cuõʒˈʒ
hymeeʹn, niõđcuõʒˈʒ
lymfačääʹcc
njiimmâmčuõlmm
lymfasuõnn
jõnnvuõivâšn (määŋg.)
jõnn čuärpieʹllteäʹǩǩ
jõnn râʹddteäʹǩǩ
jueʹlǧǧpeäʹlǧǧ
išttâmtähʹh , stuuʹltäʹh
iištâǩ

gingiva
dermis
tela subcutanea
hymen
lympha
glandula lymphacea
vas lympha cum
cerebrum
musculus gluteus maximus
musculus pectoralis major

jueʹlǧǧtääuʹt (määŋg.)
jueʹlǧǧ
jueʹlǧǧvuâđđ
jueʹlǧǧvuâđđčõõnâs
jueʹlǧǧkääʹv tääuʹt (määŋg.)
jueʹlǧǧkääʹpp
jueʹlǧǧlääʹpp
jueʹlǧǧkõskk
siiskâžkåʹǧǧ
tåʹǧǧ
mââibu (määŋg.)

ossa pedis
pedis, extremitas inferior

capillus
capillaris
labium
labium superius
labium inferius
canalis hyaloideus

os coccygis
labium majus et minus pudendi
labia minora
labia majora
pubes
clitoris
symphysis ossium pubis, symphysis
pubica

I
ien
iho, nahka (ihmisellä)
ihonalaiskudos, kesi
immenkalvo
imuneste
imusolmuke
imusuoni eli lymfasuoni
isoaivot (mon.)
iso pakaralihas
iso rintalihas
isovarvas
istuinluu
istukka

os ischii
placenta

J
jalan luut (mon.)
jalka
jalkapohja
jalkapohjaside
jalkapöydänluut (mon.)
jalkapöytä
jalkaterä (yläpuoli)
jalkojen väli
jalus n(luu)
juoksutusmaha
jälkeiset (mon.)

ligamentum plantare
ossa metatarsi, ossa metatarsalis
metatarsus

stapes

jänne
jänne (porolla)
jännekuntura (yhdestä porosta
saatavat suonet)
jännekyhmy
jäsen, raaja

suõnn, tõõŋâl, (njiʹšǩǩmaddjest)
änjstõk ~ äänjstõk, jeâddǥõs
(puõcʼcust)
suõnnkååddarv

tendo

måʹhšš
ruõidd

ganglion

ǩeuʹllkanaal
aŋŋkååʹpp
kueiʹtpoorjâstõõvâs
kueiʹtvuäivvsaž čeʹbbteäʹǩǩ
kuõʹhttnažvuâđđteäʹǩǩ
kueʹllčuõmm
kueʹllčuäʹl
käll
piõddrõslõõđâs

ductus semicirculares
axilla
valvula mitralis
musculus biceps femoris
musculus gastrocnemius

K
kaari ehyet
kainalokuoppa
kaksiliuskainen läppä
kaksipäinen reisilihas
kaksoiskantalihas
kalannahka
kalan suolet
kallo, pääkoppa
kallonivel (kallon ja ylimmän
kaulanikaman välissä)
kalvo
kalvosokkelon soikea rakkula
kantajänne, akillesjänne
kantaluu
kar olisäke
karva
karvapohja
kasvot (mon.)
kaula
kaulalaskimo
kaulalihakset (mon.)
kaulalihat (mon.)
kaulanikamat (mon.)
kaulan tyvi
kaulaval mo
kehräs
keltarauhanen
kesi, ihonalaiskudos
keskisormi

cuõʒˈʒ, njeuʹdd
kuʹǩeslaaǥǥan kopplõs
čeuʹǯǯsuõnn
käʹddtäʹh , šušmmtäʹhtt
peʹlljmaadd čårr
sõõus
sõõusmaadd
muâđ (määŋg.)
čeäppat
čeäppatmoorâč
čeäppat- eʹǩǩ (määŋg.)
čeäppatvueʹǯǯ ~ čeäppatvuäʹǯǯ (USL)
(määŋg.)
piõddrõõzz (määŋg.)
čeäppatmaadd
čeäppatväimmsuõnn
ǩeähraš, måʹhšštä'h
viʹsǩǩesrähss
ââʹss, cuõʒʼʒ
kõskksuõrmm

keskushermosto
keuhko
keuhkolaskimo
keuhkopussi
keuhkoputkenpää
keuhkoputki
keuhkorakkula
keuhkoval mo
kielenalussylkirauhanen
kielen kärki
kielen lapa
kielen selkä
kielen tyvi
kieli
kielijänne, kieliside
kieliluu

kõõskõsneärvas
ǩeäppnõs
ǩeäppnõsmoorâč
ǩeäppnõs-siâkˈk
moorâčmaddiǩieʹčč
moorâčmaaddi
ǩeäppnõskopplõs
ǩeäppnõsväimmsuõnn
njuhččâmvuâlaž čolggrähss
njuhččâmǩieʹčč
njuhččâmlueʹpp
njuhččâmseäʹlǧǧ
njuhččâm-maadd
njuhččâm
njuhččâmsuõnn (njuhččâmčõõnâs)
njuhččâmtääutaž

cranium

utriculus vesibuli
tendo achilles, t. calcaneus
calcaneus
processus mastoideus
capillus
facies
vena jugularis

vertebrae cervicales

malleolus
corpus luteum
tela subcutanea
digitus medius, digitus ter us,
digitus III
systema nervosum centrale
pulmo
vena pulmonalis
cavum pleurae
bronchiolus terminalis
bronchus
alveolus pulmonis
arteriapulmonalis
glandula sublingualis
apex
corona
dorsum
radix lingua
lingua
frenulum linguae
os hyoideum, os hyoides

kiertonikama
kiertonikaman hammas
kiille (hampaan)
kilpirauhanen
kilpirusto
kinner (porolla)
kinnerluu (porolla)
kinnerluun jänne
kinnernivel (porolla)
kitakieleke, lakikieleke
kitakupu
kitalaki, suulaki
pehmeä suulaki
kova suulaki
kitaluu
kitarisa
kives
kiveskarvoitus
kivespussi
kohtu
kohdunkaula
kohdunsuu
koipienväli, jalkojen väli (eläimellä)
kolmiliuskainen läppä
kolmipäinen olkalihas
korva
korvaleh
välikorva (vasara + alasin +
jalus n)
sisäkorva
ulkokorva (korvaleh +
korvakäytävä + tärykalvo)
korva-aukko
korvake, korvannipukka
korvakäytävä
korvaleh
korvanjuuri, korvallinen
korvareikä
korvasokkelo
(korvasokkelon) pyöreä rakkula
korvasylkirauhanen
korvatorvi
korvavaha, vaikku
kovakalvo (silmän)
kudosneste
kulmahammas (ihmisellä)
kulmahammas, torahammas
(eläimellä)
kulmakarvat (mon.)
kuntura
kurkku, nielu
kurkunkansi
kurkunpää
kurkunpään lihakset (mon.)
kuulohermo
kuuloluut (=vasara+ jalus n+ alasin
(luu) (mon.)

veâulltäʹh
veâullpääʹnn
kõrr
obbrähss, kõlbbrähss
čooddsuõs
čeuʹǯǯ
čeuʹǯǯtäʹhtt
čeuʹǯǯsuõnn
čeuʹǯǯlõõđâs
njuhččâmčuäʹrvv, njuhččâmčuärvaž
kuõmmskuõrr
kuõmm
teeʹmes kuõmm
kõrr kuõmm
kuõmmtäʹh
kuõmmrähss
kuõll
kuõllsiõpʼp, kuõllsõõustõs
kuõllsiâkk
vuõbdd, vuõss
vuõbddčeäppat
vuõbddnjäʹlmm
jueʹlǧǧkõskk
kooumpoorjâstõõvâs
kooumvuäivvsaž vuäʹlǧǧteäʹǩǩ
peʹllj
peʹlljvueʹǯˈǯ ~ peʹlljvuäʹǯʹǯ
kõskkpeʹllj (veäʹččer +
vuâlažtäʹh + siiskâžkåʹǧǧ)
peʹlljsiiskâž
ålggpeʹllj (pe´lljvueʹǯˈǯ ~
peʹlljvuäʹǯˈǯ + peʹlljkuuʹlem
+ peʹlljcuõʒˈʒ)
peʹlljreäiʹǧǧ
peʹlljpueidaž
peʹlljkuuʹlem
peʹlljvueʹǯˈǯ ~ peʹlljvuäʹǯˈǯ
peʹlljmaadd
peʹlljreäiʹǧǧ
peʹlljlabyrin
jorbb kopplõs
peʹlljčolggrähss
peʹlljreäiʹǧǧ
käʹss
čââʹlm kõrrcuõʒˈʒ
koođõsčääʹcc, koođõskoolǥâs
čiõkkpääʹnn
čåållanj
ǩeârmmkuuʹlm (määŋg.)
kååddarv
čoodd
kuâggamlåʹǩǩ
kuâggam
kuâggam eʹǩǩ (määŋg.)
koollneäʹrvv
koolltääuʹt (määŋg.)

axis
dens axis
glandula thyreoidea
car lago thyreoidea

uvula
palatum
palatum molle
palatum durum
os sphenoidale
tonsilla pala na
tes s
scrotum
uterus
cervix uteri
os um uteri
valvula tricuspidalis
musculus triceps brachii
auris
auricle, auriculae

lobulus auriculae
meatus acus cus externus

labyrinthus
sacculus
glandula paro s
tuba audi va,
t.phanryngotympanica
cerumen
sclera
dens caninus

supercilium
pharynx
epiglo s
larynx
nervus cochlea
ossa auditus: malleus + stapes + incus

kuve, lanne
kylki
ihmisen kylki (kylkiluiden
kohdalla; ruhon kylki)
kylkiluu (erillinen kylkiluu ilman
lihaa)
kylkiluu lihoineen
jokainen kylkiluunkappale joka
paloi elussa seuraa rintalastaa
kylkiluu (ylin, ns. 1. kylkiluu)
kynnen pää
kynsi
sormen kynsipuoli
kynsiluu (porolla ja muilla
eläimillä)
kyynelkäytävä
kyynelrauhanen
kyynel ehyt
ylempi kyynel ehyt
alempi kyynel ehyt
kyynärluu
kyynärnivel
kyynärpää
kyynärtaivekuoppa
käden luut (mon.)
kädenselkä
kämmen
kämmenluut (mon.)
kämmenpohja
käsi, yläraaja
käsivarren luut (kaksi
samansuuntaista, vierekkäistä
luuta) (mon.)
käsivarsi (radius + ulna); tamppi
(etujalan yläkon )

maanem
jeäʹr ~ jieʹr , jeäʹrttpieʹll
jeäʹr pieʹll
jeäʹr pieʹlltäʹh , jeäʹr -täʹh

os costale

säʹrdd
miõlggsäʹrdd

costa
xiphisternum

kuʹrpptäʹh
kõʒʒǩieʹčč
kõʒʒ
kõʒʒpieʹll
kõʒʒbäʹskk

unguis

kõõnjâlkuuʹlem
kõõnjâlrähss
kõõnjâlkanaal
pââibuž kõõnjâlkanaal
vueʹlbuž ~ vuâlbuž kõõnjâlkanaal
kõõnjârtäʹh
kõõnjârlõõđâs
kõõnjâr
kõõnjârtaaibâskååʹpp
ǩiõ -tääuʹt (määŋg.)
ǩiõ kääʹpp, ǩiõ seäʹlǧǧem,
ǩiõ seäʹlǧǧ
ǩiõ ǩeäʹmmen, ǩeäʹmmen
kuäʹmmertääuʹt (määŋg.)
ǩeäʹmmenvuâđđ
ǩiõ , pâʹjjruõidd
ǩiõ -teigg ~ ǩiõtt-teiʹǧǧ

ductus nasolacrimalis
glandula lacrimalis
canaliculus lacrimalis
canalicus lacrimalis superior
canalicus lacrimalis inferior
ulna
ar cula o cubi
fossa cubi , fossa cubitalis
ossa manus

ossa metacarpi, ossa
metacarpalia
manus, extremitas superior

ǩiõ maadd,tabb

radius+ulna

njuhččâmčuäʹrvv, njuhččâmčuärvaž
neäʹsmm (puõcʼcust)

uvula

maanem, norrâz
šõõtkâš
lueʹpptäʹh , čuämtõstäʹh
čâʹlmmkäkk
moorâč
käiʹbbvuâlaš
käiʹbbvuâlaš
käiʹbbvuâlaž čolggrähss
käiʹbb
käiʹbbkuʹlmm
käiʹbbtäʹh , vuâlltäʹh :
käiʹbbvueʹss
kobdd seäʹlǧǧteäʹǩǩ
vueʹǯˈǯ ~ vuäʹǯˈǯ

pelvis

L
lakikieleke, kitakieleke
lanne, kuve (lantion
pehmeä paikka
porolla)
lan o
lan onivel (eläimellä)
lapaluu
lasiainen
laskimo
leuanalus
leuanalus (porolla)
leuanalussylkirauhanen
leuka
leukakulma
leukaluu:
leukaosa
leveä selkälihas
liha

scapula
corpus vitreum
vena

glandula submandibularis

mandibula
musculus la ssimus dorsi

lihas:
olkavär näluulihas
sisäänkiertäjälihas
otsalihas
ohimolihas
rintalasta-kieliluulihas
ranteen ulompi koukistajalihas
räätälinlihas
leveä selkälihas
kurkunpään lihakset
ulompi puremalihas
suun kehälihas
har alihas
kolmipäinen olkalihas
hauislihas
iso rintalihas
puolijänteinen lihas
suora vatsalihas
epäkäslihas
iso pakaralihas
säärilihas
pitkä pohjeluulihas
lyhyt pohjeluulihas
kaksoiskantalihas
ulompi vino vatsalihas
kaksipäinen reisilihas
nelipäinen lihas
etummainen sahalihas
puolikalvoinen lihas
silmän kehälihas
päännyökkääjälihas
lihaskudos ilman ihoa
lihasväliseinä (käytetään
vatsanpei eistä ja palleasta)
limakalvo
linnun rintalasta, rintaluu; piiksi
lisäkives
Iisämunuainen
lonkat, lan o
lonkkalaskimo
lonkkaluu
lonkkamaljakko
lonkkanivel
lonkkaval mo
ulompi lonkkaval mo
sisempi lonkkaval mo
luinen; paljon luuta ja vähän ydintä
(ydinluusta)
luu
kehräsluu ja vär näluu
(käsivarressa); myös luut silmän
ympärillä
luut silmän ympärillä

teäʹǩǩ:
kõõnjârsoojtemteäʹǩǩ
poonnjiteäʹǩǩ
källteäʹǩǩ
ǩeäđažteäʹǩǩ, ǩeäđamteäʹǩǩ
ǩieʹǩǩremsuõjjteäʹǩǩ
teeiǥ ~ teeiʹj åålǥab soojtemteäʹǩǩ
kuärramteäʹǩǩ, kuärraiteäʹǩǩ
kobdd seäʹlǧǧteäʹǩǩ
čooddǩeeʹjj eʹǩǩ
åålǥab käʹcǩǩemteäʹǩǩ
njäʹlmmpirrõsteäʹǩǩ
aʹrdditeäʹǩǩ
kooumvuäivvsaž vuäʹlǧǧteäʹǩǩ
puäʹsǩǩteäʹǩǩ
jõnn râʹddteäʹǩǩ
pieʹllsuõnnsaž teäʹǩǩ
vuõigg čåuʹjjvueʹǯǯ
vuõigg čåuʹjjteäʹǩǩ
čuämtõsteäʹǩǩ
jõnn čuärpieʹllteäʹǩǩ
njiccjõsteäʹǩǩ ~ njiccǥõsteäʹǩǩ ~
njiccnjõsteäʹǩǩ
kuʹǩes puäʹcǩǩteäʹǩǩ
vuäʹnkõs puäʹcǩǩteäʹǩǩ
kuõʹhttnažvuâđđteäʹǩǩ
åålǥab käʹrŋŋ čåuʹjjvueʹǯǯ
čåuʹjjvuäʹǯǯ, čåujjteäʹǩǩ
kueiʹtvuäivvsaž čeʹbbteäʹǩǩ
neelljvuäivvsaž teäʹǩǩ
õõuʹdmõs jeäʹr -teäʹǩˈǩ/
palddteäʹǩˈǩ
pieʹllnjeuddsaž teäʹǩǩ
câʹlmmpirrõsteäʹǩǩ
vueiʹvnuâkkšeeiteäʹǩǩ
njuõckk-koođõs
njäʹrčč

musculus
musculus brachioradialis
m. pronator teres
m. occipitofrontalis
m. temporalis
m. sternohyoideus
m. flexor carpi radialis
m. sartorius
m. la ssimus dorsi
m. masseter
m. orbicularis oris
m. deltoideus
m. triceps brachii
m. biceps brachii
m. pectoralis major
m. semitendinosus
musculus rectus abdominis
musculus trapezius
m. gluteus maximus
m. bialis anterior
musculus peroneus longus
musculus peroneus brevis
m. gastrocnemius
m. obliques externus abdominis
m. biceps femoris
m. quadriceps femoris
m. serratus anterior, m. serratus
lateralis
m. semimembranosus
m. orbicularis oculi
m. sternocleidomastoideus

njeuʹllõsnjeuʹdd
pihss (N)
lââʹsskuõll
lââʹssmââʹnem
norrâz
noorâsmoorâč
noorâstäʹh
noorâskopp
noorâslõõđâs
noorâsväimmsuõnn
åålǥab noorâsväimmsuõnn
siiʹsǩâb noorâsväimmsuõnn
täh ai (#täh as)

mucosa

täʹh
(ǩiõ )teigg~ teiʹǧǧ

os

čâʹlmmteigg ~ čâʹlmmteiʹǧǧ

epididymis
glandula suprarenalis
coxa
vena iliaca
os coxae
acetabulum
ar cula o coxae
arteria iliaca
arteria iliaca externa
arteria iliaca interna

kyynärluu
vär näluu
terävä luu poron sydänrasvassa
luuhohka
luukappale
luukyhmy
luuranko

kõõnjârtäʹh
ǩiõ -teigg ~ ǩiõ -teiʹǧǧ, ålggteigg
~ålggteiʹǧǧ
cuõbbunjuõll
šiõhšš(täʹh )
täʹh kuʹšǩǩ
måʹhšštä'h
täʹh rieʹǧǧes

ulna
radius

spongiosa
tuberositas
sceletum

M
maha, vatsa
mahalaukku
mahan ja suoliston verisuonet
(mon.)

čåuʹjj
čåuʹjjlaukk
čååuʹj da čueʹllõõzz võrrsuõn
(määŋg.)

mahansuu
maitorauhanen, nisä
maito ehyt
maito ehyt utareessa
maksa
maksalohko lähellä sappirakkoa
makusilmu
marraskesi, sarveiskerros
miehen sukupuolielimet (mon.)
miekkalisäke
munanjohdin
munanjohdin (vaa mella ja muilla
naaraseläimillä)
munanjoh men ripsut (mon.)

čåuʹjjnjäʹlmm
mieʹlǩǩrähss
mieʹlǩǩsuõn, mieʹlǩǩ-kanaal
ruʹhsskanaal
vuõivâs
vuõivâspeäʹlǧǧ
njõddčââlmaž ~ njõõddčââlmaž
jaamââʹss
åumma šõkknemneävv (määŋg.)
miõlgglââzzõs
mââʹnnjoođâs
mââʹnnjoođâs

munasarja
munuainen
munuaisallas
munuaislaskimot (mon.)
munuaisrasva
munuaisval mo
mustuainen, silmäterä
mykiö
mykiön ripus n

gaster

glandula mammae, gl. mammaria
ductus lac feri
ductus lac feri
hepar
lobus hepa s
papillae vallatae
stratum corneum
processus ensiformis, xiphisternum
tuba uterina
tuba uterina

mââʹnnjo âz treeʹpǩ ~ trieʹpǩ
(määŋg.)
mââʹnnrähss
mââʹnem
mââʹnemääʹldes
mââʹnem-moorâč (määŋg.)
mââʹnempueiʹdd ~ mââʹnempuõiʹdd
~ mââʹnempuiʹjdd
mââʹnemväimmsuõnn
čâʹlmmkåållaž, pupill
linss
linss-suõnn

fimbriae tubae uterinae

leʹšǩǩ
čåuʹdd
njuõckkčoodd
neezzan šõkknemneävv (määŋg.)
nääʹpp
neelljvuäivvsaž čeʹbbteäʹǩǩ
njuuʹnn ~ njuʹnn
njuuʹnnseârram,
njuuʹnnseârramreäiʹǧǧ
njuuʹnntäʹh
njuuʹnnǩieʹčč
njuuʹn suõst (määŋg.)
kuumâš ~ kuuʹmeš

dermis
dermis
vagina, cunnus

ovarium
ren
pelvis renalis
venae renales

arteria renalis
pupille
lens (crystallina)
zonula ciliaris

N
nahka, iho (ihmisellä)
nahka (eläimellä)
naisen häpy, emä n
naisen sukupuolielimet (mon.)
napa
nelipäinen lihas
nenä
nenäkäytävä, sierain
nenäluu
nenänpää
nenän rustot (mon.)
nenärusto (eläimellä)

umbilicus
m. quadriceps femoris
nasus
meatus nasi
os nasale
apex nasi
car lago nasi

nenän tyvi
nenäväylä (kieli ede)
nielu, kurkku
nikama
nikamainvälilevy
nilkkaluut (mon.)
nimetön
niska
niskajänne
niskan tyvi (porolla)
nisälisäke
nisä, maitorauhanen
nisä, maitorauhanen (lehmän vedin)
nivel:
ris luun ja selän välinen nivel;
tämän nivelen ulkopuoli
nivel tampin ja olkavarrenluun
välissä (porolla)
ylempi rannenivel
alempi nilkkanivel
ylempi nilkkanivel
varvasnivel
jalkapöydän, vet. takasäären ja
kintereen välinen nivel
olkanivel
sorminivel
etujalan alemman ydinluun ja
polven välinen nivel porolla
polvinivel
lonkkanivel
ris -suoliluunivel
tampin ja lapaluun välinen nivel
kyynärnivel
nivelkierukka
nivelontelo
nivelväli
nivus, nivunen
nukka:
poron sarven nukka;
märeh jöiden mahalaukun
sisäpinnan nukka
mahalaukun sisäpinnan nukka
suolinukka
nyrkki
näköhermo
näköhermon nysty, sokea täplä,
papilla
näköhermoris , näköjuosteristeys
näkökukkula eli talamus
nänni
nänninpiha

njuuʹnnmaadd
njuuʹnnvääll
njiõlõk, njiõltõs
piõddrõs
čiõʹljlõõđâs
ǩizldõktääuʹt (määŋg.)
vueʹrbešn
njiʹšǩǩmaadd ~ njiškkmaadd
tõõŋâl
njiʹšǩǩmaadd ~ njiškkmaadd
njeʹǯǯlââzzõs
njeʹǯǯ, mieʹlǩǩrähss
njeʹǯǯ, mieʹlǩǩrähss
lõõđâs:
kääccatlõõđâs

radix nasi
pharynx
vertebra
discus intervertebralis
ossa tarsalis, ossa tarsi
digitus medicinalis

corpus mammillare
glandula mammae, gl. mammaria
glandula mammae, gl. mammaria
ar cula o
promontorium

šõõtkâš
pâʹjjtabblõõđâs
vueʹlbuž ~ vuâlbuž ǩizldõklõõđâs
pââibuž ǩizldõklõõđâs
jueʹlǧǧsuõrmmlõõđâs,
jueʹlǧǧbäskklõõđâs
njiccjõslõõđâs ~ njiccǥõslõõđâs
~ njiccnjõslõõđâs
vuäʹlǧǧlõõđâs
suõrmmlõõđâs
vuârgglõõđâs
puõlvvlõõđâs
noorâslõõđâs
kääccatlõh ~ käccatlõh
tabblõõđâs
kõõnjârlõõđâs
lõõđâskõõrvõk
lõõđâskuârašm
lõõđâskõskk
njieʹccem
läʹbll:
nääʹmm

nääʹmm, čåuʹjjläʹbll
čueʹll-läʹbll
čormm
vueiʹnnemneäʹrvv
vueiʹnnemnieʹrv
čââlmaž (čuõvteʹmes
teâlkk, papilla)
vueiʹnnemneäʹrvvris
talamus ~ thalamus
râʹddvueiʹvv, njeʹǯǯvuäivaž
râʹddvueiʹvvšellj, njeʹǯǯvuäivapirrõs

ar cula o radiocarpea
ar cula o talocruralis

ar cula o humeri

ar cula o genus
ar cula o coxae
a. sacroilica
ar cula o cubi
meniscus
cavum ar culare
inguen

nervus op cus
discus nervi op ci

chiasma op cum
thalamus
papilla mammae
areola mammae

O
ohimo
ohimolihas
ohimoluu

ǩeäđaž ~ ǩeäđam
ǩeäđažteäʹǩǩ, ǩeäđamteäʹǩǩ
ǩeäđažtäʹh ~ ǩeäđamtäʹh

tempus
musculus temporalis
os temporale

säpprõš
vuäʹlǧǧ
vuäʹlǧǧmoorâč
vuäʹlǧǧ(täʹh )
čeuʹččvueiʹvv
vuäʹlǧǧlõõđâs
kõõnjârsoojtemteäʹǩǩ
kuârašm:
kuârašm

jejunum & ileum

vuåmârmoorâč
pâʹjjvuåmârmoorâč
vueʹllvuåmârmoorâč
leʹšǩǩââʹss
käll
källteäʹǩǩ
õuddvuõivâšn ~ouddvuõivâšn
(määŋg.)
källtäʹh
källkuârašm

vena cava
vena cava superior
vena cava inferior
epidermis
frons
musculus occipitofrontalis
cerebria anterior, lobus frontalis

pakaralihas
isot pakaralihakset
keskimmäiset pakaralihakset
pienet pakaralihakset
paksusuoli
pallea
papilla (näköhermon nysty, sokea
täplä)
perna
perä (linnulla, joskus myös ihmisen
takapuolesta)
peräaukko
peräsuoli
peukalo
peukalon ja etusormen väli
pikkuaivot (mon.)
pikkusormi, pikkurilli

čuärpieʹllteäʹǩǩ
jõnn čuärpieʹll eʹǩǩ
kõõskmõs čuärpieʹll eʹǩǩ
uʹcc čuärpieʹll eʹǩǩ
läŋgg
čåuʹjjvueʹǯˈǯ
papilla

musculus gluteus
musculus gluteus maximus
musculus gluteus medius
musculus gluteus minimus
colon
diaphragma
discus nervi op ci

täʹbdd
põõđâš

lien

põ čâʹlmm, põ reäiʹǧǧ
põ čueʹll
peäʹlǧǧ
peäʹǧǧhäʹlss
uʹccvuõivâšn (määŋg.)
čiiʹlčešn

anus
rectum
pollex m.

pintarasva
pohjelihakset (mon.)

õõlâs
puäʹcǩǩvueʹǯˈǯ ~ puäʹcǩǩvuäʹǯˈǯ
(määŋg.)
puäʹcǩǩtäʹh
puäʹcǩǩteäʹǩǩ
kuʹǩes puäʹcǩǩteäʹǩǩ
vuäʹnkõs puäʹcǩǩteäʹǩǩ
puäʹcǩǩväimmsuõnn
čuõʹppiǩčueʹll
rooibâs
puõlvv
puõlvvtäʹh , joorritäʹhtt
suõrmâstäʹh
puõlvvlõõđâs
kõõddâr
kõõddârsuõnn

ohutsuoli (tyhjäsuoli & sykkyräsuoli)
olka
olkalaskimo
olkaluu (ihmisellä; čoamtõs porolla)
olkaluun yläpää (ihmisellä)
okanivel
olkavär näluulihas
onkalo:
onkalo keuhkojen ja mahan
välissä
on olaskimo
yläon olaskimo
alaon olaskimo
orvaskesi
otsa
otsalihas
otsalohko
otsaluu (kalloluu)
otsaontelo

vena jugularis internus
humerus
ar cula o humeri
musculus brachioradialis

os frontale
sinus frontalis

P

pohjeluu
pohjeluulihas
pitkä pohjeluulihas
lyhyt pohjeluulihas
pohjeval mo
pohjukaissuoli
poimu (kasvoissa), ryppy
polvi
polvilumpio, lumpio
polvilumpio (nelijalkaisilla)
polvinivel
polvitaive
polvitaipeen jänne

cerebellum
digitus minimus, digitus quintus,
digitus V

fibula
musculus peroneus longus
musculus peroneus brevis
arteria fibularis
duodenum
genu
patella
ar vula o genus

polvitaivelaskimo
polvitaiveval mo
poski
poskihammas
poskihampaat (mon.)
poskikaari
poskilihas

kõõddârmoorâč
kõõddârväimmsuõnn
njiõrr
maaddpääʹnn
maaddpääʹn (määŋg.)
njiõrrǩeuʹll
njiõrrteäʹǩǩ

poskiluu
poskiontelo
poskipää
puolijänteinen lihas
puolikalvoinen lihas
puolikuuläppä
puremalihas
pyrstö (kalan)
pää
pääkoppa, kallo
päälaenluu
päänahka
päälaki
päännyökkääjälihas
pään tyvi, kaulan ja pään
yhtymäkohta

njiõrrtäʹh
njiõrrkuârašm
njiõrrčâʹlmm
pieʹllsuõnnsaž teäʹǩǩ
pieʹllnjeuddsaž teäʹǩǩ
pulmonaaltõõvâs
käʹcǩǩemteäʹǩǩ
pieʹcciǩ
vueiʹvv
käll, vueiʹvvkäll, vueiʹvvtäʹh
vueiʹvvlaaǥǥ täʹh
vueiʹvvčåuʹdd
vueiʹvvlaakk
vueiʹvnuâkkšeeiteäʹǩǩ
vueiʹvvmaadd

vena poplitea
arteria poplitea
buccae (pl.)
dens molaris
arcus zygoma cum
musculus buccinator (pars buccalis +
pars molaris)
os zygoma cum
sinus maxillaris
musculus semitendinosus
musculus semimembranosus
valvula semilunaris
musculus masseter
caput
cranium
os parietale
parietalis
musculus sternocleidomastoideus

R
raaja, jäsen
rakko
rakkula posken sisäpuolella lehmillä
(ja muilla märeh jöillä)
rakkularauhanen
ranne
ranneluut (mon.)
ranneside
takimmainen ranneside
etummainen ranneside
ranneval mo eli vär näval mo
ranteen ulompi koukistajalihas
(kyynärluun puoleinen)
rasva
eläimen pintarasva
rasvakudos
rasvapoimu:
rasvapoimu «njiccǥõõzz»
etuosassa
rasvasolu
rauhanen (imusolmuke)
rauhaskimppu, rauhasnippu
reisi
reisi, kylki ja lapa (yhdessä poron
ruhossa)
reisilaskimo
reisilihakset ihmisellä
reisiluu
reisiluun alapäässä oleva kuoppa

ruõidd
räkk
kåålptõs
kopplõsrähss
teigg ~ teiʹǧǧ
teiggtääuʹt ~ teiʹǧǧtääuʹt (määŋg.)
teiggčõõnâs ~ teiʹǧǧčõõnâs
tuâǥǥmõs teiggčõõnâs, teiʹǧǧčõõnâs

oouʹdmõs ~ õõuʹdmõs
teiggčõõnâs ~ teiʹǧǧčõõnâs
(teigg~teiʹǧǧ)väimmsuõnn
teeiǥ ~ teeiʹj åålǥab soojtemteäʹǩǩ
pueiʹdd ~ puõiʹdd ~ USL puiʹjdd
õõlâs
pueiʹdd- ~ puiʹjdd- ~ puõiʹddkoođõs
pueiʹddmäʹcc ~ puõiʹddmäʹcc ~
puiʹjddmäʹcc:
pueiʹddmäʹcc ~ puõiʹddmäʹcc ~
puiʹjddmäʹcc

vesica

vesicula seminalis
carpus
ossa carpi
re naculum extensorum
re naculum flexorum
arteria radialis
musculus flexor carpi radialis

textus adiposus

pueiʹddsell ~ puõiʹddsell ~
puiʹjddsell
njiimmâmčuõlmm
rähss-šnopp
čeʹbb
ri pie ʹll

adipocytus, lipocytus

čeʹbbmoorâč
čeʹbb eʹǩǩ
pâʹjjtäʹh
pâʹjjtääuʹt vueʹllǩieʹjj kååʹpp

vena femoralis

glandula lymphacea
femur

femur
fossa intercondylaris corpus femoris

reisival mo
rinta
rinta, nisä
rinta, rintakehä
rintaevä
rintalasta
rintalasta (eläimellä, rintaluu ja
siihen kuuluvat kylkiluut)
rintalasta-kieliluulihas
rintalastan kädensija (kahva)
rintaontelo (eläimellä; jonne
kuolleeen poron veri kerääntyy)
ris luu
ris -suoliluunivel
ruho:
nylje y, kokonainen ruho
(esimerkiksi poro)
kuolleen eläimen ruho
ruokatorvi
rusto (myös henkitorven yksi äiset
renkaat)
ruuansulatuskanava
ryppy, poimu (kasvoissa)
räätälinlihas

čeʹbbväimmsuõnn
râʹdd
njeʹǯǯ
râʹdd, râʹddtääuʹt
äʹǧǧelveäʹpss
miõlgg
miõlgg

arteria femoralis
pectus
mamma
thorax
sternum

ǩieʹǩǩremsuõjjteäʹǩǩ
miõlggnõđđ
miõlggkuârašm

musculus sternohyoideus
manubrium sterni

kääccat
kääccatlõh ~ käccatlõh
kropp:
kropp

os sacrum
ar cula o sacroilica

kropp
poorrâmčoodd
suõs
porrmõš-suddeemkanaal
ruäʹšmm ~ USL ruâʹšm, rooibâs
kuärramteäʹǩǩ, kuärraiteäʹǩǩ

oasophagus
car lago
canalis intes nalis, c. alimentarius, c.
digestorius
musculus sartorius

S
saparo
sappi; sappirakko sisältöineen
sappirakko
sarveiskalvo
sarveiskerros, marraskesi
sarvi
satakerta (vet.)
selkä
selkä (koko pituudeltaan)
ihmisillä ja eläimillä,
ulkopuolelta katsoen
eläimen tai ruhon takaselkä
etuselkä; eläimen tai ruhon
selän etuosa
selkäjänne (eläimillä)
selkänikama, nikama
viisi takimmaista selkänikamaa
eläimellä «takaselässä»
kaulanikamat (7 kappale a)
(mon.)
rintanikamat (12 kappale a)
(mon.)
lannenikamat (5 kappale a)
(mon.)
selkäranka
selkäydin
selkäy men keskuskanava

piõjjânj
säʹpp
säʹpp-puŋŋ, säʹppräkk
čuäʹrvvcuõʒʼʒ
jaamââʹss
čuäʹrvv
čeâhss ~ čiâhss
seäʹlǧǧ
seäʹlǧǧ

vesica fellea
cornea
stratum corneum
omasum, omasus

kääccat, mâʹŋŋseäʹlǧǧ
ouddseäʹlǧǧ ~ õuddseäʹlǧǧ
sââisuõnn
seäʹlǧǧtäʹh
vi tuâǥǥmõs seäʹlǧǧtääuʹt jieʹlli
kääcctest
piõddrõõzz (määŋg.)

vertebra

vertebrae cervicales

râʹddtääuʹt (määŋg.)

vertebrae thoracales

maanemtääuʹt (määŋg.)

vertebrae lumbales

čiõʹlj
čiõʹljõõđ
čiõʹljõđđâm kõõskõskanaal

columna vertebralis
medulla spinalis
canalis centralis medullae spinalis

sepelval mo
oikea sepelval mo
vasen sepelval mo
seulaluu, seulasokkelo
seulaluu (itse luu ilman kalvoja)
side
siemenhei o ehyt
siemenjohdin
sierain, nenäkäytävä
sii n
sii men varsi
silmä
silmäkamarivesi (kammiovesi)
silmäkammio
silmän etukammio
silmän takakammio
silmäkulma
silmäkulmanluu
silmälihakset (mon.)
silmäluomen reuna
silmäluomi
alaluomi
yläluomi
silmämuna
silmämunan sidekalvo
silmän kehälihas
silmän suonikalvo
silmänurkka:
ulompi silmänurkka
sisempi silmänurkka
silmänympärys
silmärasva
silmäreikä
silmäripset, ripset (mon.)
silmäterä, mustuainen
simpukka
sisäkorva
sisälmykset (mon.)
sisälmysrasvat
sisäänkiertäjälihas/kyynärvarren
liereä sisäänkiertäjä
soliskuoppa
solislaskimo
solisluu
solisval mo
solu
verisolu
punasolu
valkosolu
verihiutale, trombosyy
rasvasolu
lihassolu

ǩiõmârsuõnn
vuäʹljsǩiõmârsuõnn
čiʹǯǯǩiõmârsuõnn ~
čiʹǯsǩiõmârsuõnn
njuuʹnnkuåđâs
njuuʹnnkuåđâs
čõõnâs
siõmtroosskanaal
siõmjoođâs
njuuʹnnseârram
cuʹss, penis
penismaadd
čâʹlmm
čâʹlmmčääʹcc
čâʹlmmkäämar
čââʹlm ouddkäämar ~ õuddkäämar
čââʹlm tuâǥǥažkäämar
čâʹlmmkuʹlmm
kuʹlmmtäʹh
čâʹlmm eʹǩǩ (määŋg.)
čâʹlmmluõmmreuʹnn
čâʹlmmluõmm, čâʹlmmrååmm
čâʹlmmluõmm, čâʹlmmrååmm,
vueʹll-luõmm
čâʹlmmluõmm, čâʹlmmrååmm,
pâʹjjluõmm
čâʹlmm-mââʹnn, čâʹlmmkäkk
čâʹlmmcuõʒʼʒ
čâʹlmmpirrõsteäʹǩǩ
čââʹlm võrrsuõnncuõʒʼʒ
čâʹlmmčiõkk:
åålǥab čâʹlmmčiõkk
siiʹsǩab čâʹlmmčiõkk
čâʹlmmpirrõs
čâʹlmmpueiʹdd ~ čâʹlmmpuõiʹdd ~
USL čâʹlmmpuiʹjdd
čâʹlmmreäiʹǧǧ
čâʹlmmriõbbâz (määŋg.)
čâʹlmmkåållaž, pupill
riippâskuâ
peʹlljsiiskâž
siisklõõžž (määŋg.)
tåʹǧǧpueiʹdd ~ tåʹǧǧpuõiʹdd ~
USL tåʹǧǧpuiʹjdd
poonnjiteäʹǩǩ
lueʹppreeiǥaž
kuʹr moorâč
kuʹr -täʹh
kuʹr väimmsuõnn
sell
võrrsell
ruõʹpsses-sell
viõʹlǧǧes-sell
võrrčââlmaž, trombosy
pueiʹddsell ~ puõiʹddsell ~
puiʹjddsell

teäʹǩǩsell

arteria coronaria
arteria coronaria dextra
arteria coronaria sinistra
os ethmoidale, labyrinthus
etmoidalis
os ethmoidale
ligamentum
ductus ejaculatorius
ductus deferens
meatus nasi
penis
corpora cavernosa penis
oculus
humor aquosus
camera oculi
camera anterior
camera posterior

palpebra
palpebra inferior
palpebra superior
corpus vitreum
conjunc va bulbi
musculus orbicularis oculi
choroidea
angulus oculi, medialis et lateralis

cilia
pupille
cochlea
viscera

musculus pronator teres

vena subclavia
clavicula
arteria subclavia
cellula
haemocytus
erythrocytus
leukocytus
thrombocytus
adipocytus, lipocytus
myocytus

hermosolu
sii ösolu
munasolu
luusolu
rustosolu
sormenpää, varpaanpää
sormenpää (varpaanpää), pehmeä
puoli
sormenpää, pehmeä puoli
sormen tyvi
sormi
sormien väli
sormiluu
sormen tyviluu
sormen keskiluu
sormen kärkiluu
sorminivel
sudennuoli, ohut, neulamainen
luuutuma poron t. hirven
takajalassa
sukupuolielimet (mon.)
miehen sukupuolielimet
naisen sukupuolielimet
naisen ulkoiset sukupuolielimet
sukurauhaset (mon.)
suoli
suoliluu
suolirasvat, suolet rasvoineen
(mon.)
suolisto
suomu
suoni
suora vatsalihas
suoro
suu
suuaukko
suun kehälihas
suunontelo
suupieli
suuväylä
sydämen eteinen
vasen eteinen
oikea eteinen
sydämen ulkokalvo, sydänpussin
sisäleh
sydän
sydänkammio
vasen sydänkammio
oikea sydänkammio
sydänkuoppa
sydänlaskimo
sydänlihas
sydänläpät
sydänpussi
sykkyräsuolen sauma
sykkyräsuoli
sylkirauhanen

neäʹrvvsell
šõõǥǥtõs-sieʹm ~ šõõǥǥtõs-siõm
mââʹnnsieʹm ~ mââʹnnsiõm, sieʹm ~
siõm
täʹh sell
suõs sell
suõrmmčuʹvdˈd
čuuʹddmeeimaž
meimm, meeimaž
suõrmm-maadd
suõrmm
suõrmmkõskk, suõrmmhäʹlss
suõrmmtäʹh , ǩiõ bäskk
suõrmm-maaddtäʹhtt
suõrm kõskktäʹh
suõrmmǩieʹččtäʹhtt
suõrmmlõõđâs
kuuʹmpnjuõlâs

šõkknemneävv (määŋg.)
åumma šõkknemneävv
neezzan šõkknemneävv
neezzan ålggšõkknemneävv
šõkknemrääus (määŋg.)
čueʹll
čuäʹrvvtäʹh
čueʹllpueiʹd (määŋg.)
čueʹllõs
čuõmm
suõnn
vuõigg čåuʹjjvueʹǯˈǯ/-teäʹǩǩ
čagar
njäʹlmm
njäʹlmmreäiʹǧǧ
njäʹlmmpirrõsteäʹǩǩ
njäʹlmmkuârašm
njäʹlmmčiõkk, njäʹlmmpieʹll
njäʹlmmvääll
čâđđam vieʹsǩer
čiʹǯǯ- ~ čiʹǯsvieʹsǩer, -käʹrdd
vuäʹljsvieʹsǩer, -käʹrdd
čââʹđcuõʒˈʒseinnõs
čââʹđ
čââʹđkäämmar
čiʹǯǯ- ~ čiʹǯsčââʹđkäämmar
vuäʹljsčââʹđkäämmar
čââʹđkååʹpp
väimm-moorâč
čââʹđteäʹǩǩ
čââʹđtõppâz
čââʹđcuõʒˈʒ
snäʹrǩǩčueʹll-läʹvv
snäʹrǩǩčueʹll
čolggrähss

neuron
spermia
ovum
osteocytus

digitus, phalanx
phalanx
phalanx proximalis digitorum manus
phalanx media digitorum manus
phalanx distalis digitorum manus

genitalia externa

os ileum

tendo
musculus rectus abdominis
ōs (sing. gen. ōris)
musculus orbicularis oris
cavum oris
angulus oris
atrium cordis
a.c. sinistrum
a.c. dextrum
epicardium
cor
ventriculus cordis
v.c. sinister
v.c. dexter
vena thoracica
myocardium
pericardium
ileum
glandula salivaria

sädekehä
säkä
sä 'än kohdalla olevat nikamat
eläimellä (mon.)
säärilihas
sääriluu

čuõvvkruugg,suõnjârjoorbâs
seappät
seäppatlõđđâz (määŋg.)

corpus ciliare

njiccjõs- ~ njiccǥõs- ~ njiccnjõsteäʹǩǩ
njiccǥõs ~ njiccjõs, njiccǥõstäʹh ~
njiccjõstäʹhtt

musculus bialis anterior
bia

T
takajalan polvitaive
takajalan yläpää
takajalka
takapuoli
takaraivolihas
takaraivonluu
takasääri (vet.)
talirauhanen
tamppi (etujalan yläkon ;
käsivarsi (radius + ulna)
tasapainoais
tasapainohermo
telaluu (nilkassa)
terska
torahammas, kulmahammas
tuntohermo
tärykalvo

mâʹŋŋjueʹlǧǧkõõddâr
mâʹŋŋjueʹlǧǧmaadd
mâʹŋŋjueʹlǧǧ
põtt
nââʹjjerteäʹǩǩ, čåållteäʹǩǩ
nââʹjjertäʹh
njiccjõs
puõiddrähss, pueiʹddrähss ~
puiʹjddrähss
tabb, ǩiõ maadd
tääʹssteäddaiʹcc
tääʹssteäddneäʹrvv
čuʹlpptäʹh
terska, penisǩieʹčč,
cuʹssǩieʹčč
čåållanj
tåbddneäʹrvv
peʹlljcuõʒˈʒ

musculus occipitalis
os occipitale
metatarsus
glandula sebacea

nervus ves buli
talus (astragalus)
glans penis

nervus sensibilis
membrana tympani

U
ulompi puremalihas
ulompi vino vatsalihas
umpilisäke-, umpisuoli
utare

åålǥab käʹcǩǩemteäʹǩǩ
åålǥab käʹrŋŋ čåuʹjjvueʹǯǯ ~
čåuʹjjvuäʹǯǯ, čåuʹjjteäʹǩǩ
obbčueʹll
ruʹhss ~ reâhss, njeʹǯǯ

musculus masseter
musculus obliquus
externus abdominis
appendicularis

käʹss
viõlǥčõs
väʹlddväimmsuõnn, moorâs
väimmsuõnn
vardd
jueʹlǧǧsuõrmm
jueʹlǧǧbäskk
jueʹlǧǧsuõrmmlõõđâs
čåuʹjj
čåuʹjjvueʹǯǯ, čåuʹjj eʹǩǩ
(määŋg.)
kõskkčåuʹjj
čåuʹjjkuârašm
čåuʹjjkuârašm
võrrjååʹ em
võrr
võrrleʹšǩǩ
võrrsuõnn

cerumen

V
vaikku, korvavaha
valkuainen
valtasuoni, aor a
val mo
vartalo
varvas
varvasluu, varpaan nivelluu
varvasnivel
vatsa, maha
vatsalihakset (mon.)
vatsan keskiosa
vatsaontelo
vatsaontelo eläimellä
verenkierto
veri
verinahka
verisuoni

aorta
arteria
phalanx, digitus pedis

cavum abdominis

sanguis
corium
vas

verkkokalvo
verkkokalvon keskikuoppa
verkkomaha (vet.)
verkkomahan suu
vesirakkula (esim. keuhkojen
ulkopuolella)
viikset (mon.)
virtsanjohdin
virtsaputken suu
virtsaputki
virtsarakko
voiderauhanen (poron takajalan
koparain välissä)
vyötärö
välilevy
väliliha
värikalvo, iiris, kehäkalvo
vär näluu
vär näval mo eli ranneval mo

säiʹmmcuõʒʹʒ
säiʹmmcuõʒʹʒ kõõskõskååʹpp
ǩeʹrjjkeäʹpper, čõõlmâs
ǩeʹrjjkeäʹpper njäʹlmm, čõlmmâz
njäʹlmm
kåålptõs
ääʹbben (määŋg.) uuss (määŋg.)
(kaazzâst)
koǯǯjoođâs
koǯǯpååʹcc njäʹlmm
koǯǯpåʹcc
koǯǯräkk, koǯǯpuŋŋ
säʹppleenjuõlâs
puäkknjâʹ em
čiõʹljlõõđâs
kõskkvueʹǯˈǯ ~ USL -vuäʹǯǯ
euʹnncuõʒˈʒ, iiris, čâʹlmmrååmm,
čâʹlmmrõõmâs
ǩiõ -teigg ~ -teiʹǧǧ
(teigg-~teiʹǧǧ-)väimmsuõnn

retina
fovea centralis retinae
reticulum

ureter
urethra
vesica urinaria

discus intervertebralis
perineum
iris
radius
arteria radialis

Y
ydin
ydinjatke

õõđ
čiõʹljõõđjuätkk

medulla
medulla oblongata

ydinjatke + aivosilta + keskiaivot +
väliaivot

čiõʹljõõđjuätkk + vuõivâšnmostt
+ kõskkvuõivâšn + oouʹdab kõskkvuõivâšn

medulla oblongata + pons +
mesencephalon + diencephalon

ydinluu, kon luu:
ydinluu (etujalan alempi)
ydinluu (etujalan ylempi)
ydinluu (takajalan alempi)
ydinluu (takajalan ylempi)
ydinluukuntura
yhteinen päänval mo

õõđtäʹh :
vuârgg
tabdd
njiccjõs ~ njiccǥõs ~ njiccnjõs
čueǯǯam, pâʹjjtäʹh
kååddarv
õhttsaž čeäppatväimmsuõnn

yhteinen sappi ehyt

õh saž säʹppkanaal

ylempi nilkkanivel
ylempi rannenivel
ylähampaat (mon.)
yäleuanluu, yläleuka
yläluomen reuna
yläluomi

pââibuž ǩizldõklõõđâs
pââibuž teigglõõđâs ~ teiʹǧǧlõõđâs
pâʹjjpääʹn (määŋg.)
pâʹjjkäiʹbbtäʹh , pâʹjjkäiʹbb
pâʹjjluõmmruõbdd
čâʹlmmluõmm, čâʹlmmrååmm,
pâʹjjluõmm
pâʹjjruõidd, ǩiõ

yläraaja, käsi

arteria caro s communis
dextra/ sinestra
ductus choledochus
communis
ar cula o talocruralis
ar cula o radiocarpalis
maxilla
palpebra superior
extremitas superior, manus

Ä
äänihuuli

jiõnnpõõus

plica vocalis

MUÂĐ

PIÕDDRÕÕZZ

VUEI’VVKÄLL, VUEI’VVTÄ’HTT

VUEI’VVKÄLL, VUEI’VVTÄ’HTT

NJUU’NNKUÅĐÂS

ǨIÕTT-TÄÄU’T

JUE’LǦǦTÄÄU’T

PUÕCCU OUDD- DA MÂʹŊŊJUEʹLJ

TIE’ǨǨ

TIE’ǨǨ

ČÂÂ’Đ

ČÂÂ’Đ

VÕRRSUÕN

VUÕIŊŊNJÕS

VUÕIŊŊNJÕS

ǨEÄPPNÕSKOPPLÕS

KUÂGGAM, ǨIE’ǨǨREM DA JIÕNNPÕHSSÂM

KUÂGGAM, ǨIE’ǨǨREM DA JIÕNNPÕHSSÂM

PÂ’JJKAJETTO

JIÕNNPÕHSSÂM

JIÕNNPÕHSSÂM

NJÄ’LMMVÄÄLL

NJÄ’LMMKUÂRAŠM

NJÄ’LMMKUÂRAŠM

NJÄ’LMM DA ČOLGGRÄÄUS

PORRMÕŠ-SUDDEEMKANAAL

SIISKLÕÕŽŽ

MÂÂ’NEM DA K0ǮǮPUŊŊ / K0ǮǮRÄKK

VUÕIVÂŠN

ČÂ’LMMPIRRÕS

ČÂ’LMM

ČÂ’LMMTIE’ǨǨ

KÕÕNJÂLKANAAL

KÕÕNJÂLKANAAL

PE’LLJ

LE’ŠǨǨ, VUÕPT

KÕƷƷ

NEEZZAN

NJE’ ǮǮ

NEEZZAN ŠÕKKNEMNEÄVV

NEEZZAN ŠÕKKNEMNEÄVV

NEEZZAN ŠÕKKNEMNEÄVV

ÅÅUM

ÅUMMA ŠÕKKNEMNEÄVV

ÅUMMA ŠÕKKNEMNEÄVV

